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 وزارة القوى العاملة والهجرة
 اإلدارة العامة للتشغٌل بالداخل

 مدٌنة نصر -شارع ٌوسف عباس  3

 55390322فاكس/ -ت

 
 
 

 ٌونال كونسالتنسشمركز جلوبال إدٌوكا
Educational consultants 

 دجلة المعادي – 593ب شارع  52
 5259059الرقم التؤمٌنً/ 

 المدٌر المسئول/ ا. جالل سٌد
 95559202444-95559203444ت/

 عدد
 مدرب   5

 مساعد مدرب   5
 الشروط: مإهل عالً 

 من الجنسٌن -          

 إجادة اللغة اإلنجلٌزٌة  -          
 سنة  29السن: ال ٌزٌد عن  -          

 

 مساءاً  3صباحاً :  59مواعٌد العمل:  -
 ٌتم التدرٌب على نظام العمل

 جلٌزٌةبالمركز بشرط إتقان اللغة اإلن

 جنٌه 5599الراتب: ٌبدأ 
 

 شركة الراٌة للتجارة العامة

 ) سوبر ماركت (
 مدٌنة نصر –شارع زاكر حسنً 

 53555255الرقم التؤمٌنً/ 
 المدٌر المسئول/ محمد محمود حسان

 95522200559ت/

 عدد

 جنٌه 599+  5299 –كاشٌر    59

 جنٌه 5299 –موظف استعالمات    59
 معدات طلبات    59

 جنٌه 599+  5599الراتب:        
 من الجنسٌن –الشروط: مإهل عالً 

 مإهل عالً –مراقب مخزون    59

 جنٌه 5299الراتب:        
 منسق ممرات    59
 من الجنسٌن –متلقً طلبات    59

 فرد أمن    59
 الشروط: مإهل متوسط

 ال ٌشترط مإهل –عامل نظافة    59

 جنٌه 599+  5599الراتب: 
 ائع أجبان ب   59
 بائع جزارة   59

 جنٌه 5299الراتب: 
 

 أمرٌكانا

من جامعة الدول  –شارع جول حجمال  53
 المهندسٌن –العربٌة 

 المدٌر المسئول/ ا. وائل المحالوي
 95902333343ت/ 

 عدد
 مإهل عالً  -كول سنتر  599

 سنة 52ال ٌزٌد عن   –       
 جنٌه 5299الراتب:         
 متوسط -ل عالً مإه -وٌتر  599

 جنٌه 5599 –عضو فرٌق   299
 طباخ   599

 الشروط: المإهل ال ٌقل عن اإلعدادٌة

 مندوب توصٌل طلبات  529
 المإهل ال ٌقل عن االبتدائٌة -        

 سنة 39:  52الشروط العامة : السن: 

 سنة 32:  55السن:  -        
 حافز  559+  5599الراتب:         

 + تٌبس                                      
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 جنٌه + تٌبس 5599الراتب: 
 

Firewall 
 طرٌق صالح سالم  –عمارات العبور ب 59

 القاهرة 
 المدٌر المسئول/ هشام الجندي

 95522525292ت/  

 عدد

 متوسط          –مإهل عالً  –مشرف أمن   39
 سنة  22:  52السن:  -      
 سنوات  3:  5خبرة  -      

 جنٌه 5999لراتب: ا
إعدادٌة  –مإهل متوسط  –فرد أمن   529

 سنة 22:  52السن: 

 جنٌه 5299الراتب: 
 

 فندق روٌال ماكسٌم باالس كمبٌنسكً

 القاهرة الجدٌدة –التجمع األول 

 المدٌر المسئول/ ا. أحمد نجم الدٌن
 53200999 -9555325539ت/ 

 عدد
 موظف استقبال    2
 موظف اتصاالت    3

 وط:مإهل عالً مناسبالشر
 إجادة اللغة اإلنجلٌزٌة -          

 مضٌف بقسم األغذٌة والمشروبات  29

 متوسط –مإهل فوق المتوسط  -       
 ) سٌاحة وفنادق (        

 مإهل فوق المتوسط -إشراف داخلً   59

 عامل إعداد وتجهٌز   52
 المإهل ال ٌقل عن اإلعدادٌة -      

 برة سنةالشروط العامة : خ

 الراتب: حسب المقابلة

 رادٌو شاك

 الدقً –شارع مصدق  40
 الدٌر المسئول/ محمد صالح

 95935552539 -95995292359ت/

 عدد

 مإهل عالً  –مندوب مبٌعات   39
 سنة 52السن       
 مساعد أمٌن مخزن  52

 سائق     2
 مندوب فٌسبا    2
 مندوب توصٌل    2

 سنة  39الشروط: السن 
 ا:الراتب األساسً + عمولةالمزاٌ

 جمٌع المإهالت -         

 اجتماعً  –تؤمٌنً صحً  -        
 الراتب: حسب المقابلة 

 

 تٌوبال مصر

 العاشر من رمضان
 المدٌر المسئول/ محمد إسماعٌل

 95995325524ت/ 

 عدد

 مهندس كهرباء   5
 مهندس مٌكانٌكا   5

 الشروط: بكالورٌوس هندسة 

 عامل إنتاج  52
 مإهل متوسط –سائق درجة أولى    5

 سنوات 59:  5الشروط العامة: خبرة : 

 الراتب: حسب المقابلة
 

 مالتً كٌر للصناعات الدوائٌة 

 دجلة المعادي – 35رقم  5522شارع 
 المدٌر المسئول/ أ. أحمد إبراهٌم حلٌم

 95522202229ت/ 

 عدد
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 مندوب دعاٌة طبٌة  52
 ة صٌدلٌ -بكالورٌوس علوم  -     

 طب بٌطري -     
 سنة  32:  52السن:  -     

 حافز  -اجتماعً  -المزاٌا: تؤمٌن صحً 

 جنٌه 3999:  5999الراتب: 
 

 شركة دومتً

 المنطقة الصناعٌة الثانٌة –أكتوبر  3 
 المدٌر المسئول/ أحمد جمال

 95525533559ت/ 

 عدد
 مإهل عالً –أخصائً مبٌعات  299
 جنٌه 5299:  5999الراتب:        

 –مإهل متوسط –عامل إنتاج  5999
 % 39جنٌه  +  5599  -إعدادٌة 

 سنة  54الشروط: السن ال ٌزٌد عن 

 اجتماعً  –المزاٌا: تؤمٌن صحً 
 %  52زٌادة سنوٌة  -            
 حافز شهرٌن كل سنة -           

 

 سبٌنٌس مصر

أوتوستراد  -د شارع مجدي سالمة  52
 المعادي

 هشام عوٌس -ول/ المدٌر المسئ
 سماح حامد -                 

 95595352552ت/

 عدد
 من الجنسٌن –كاشٌر   299

 موظف استعالمات  599
 فوق المتوسط  -الشروط: مإهل عالً 

 جنٌه 5329الراتب: 

 من الجنسٌن –فرد أمن   299
 جنٌه 5599الراتب:         
 من الجنسٌن -فاكهة  –بائع خضار   599

 جنٌه 5329راتب: ال        
 جنٌه 5529 –منسق أرفف   299

 متوسط -الشروط: فوق المتوسط 
 جنٌه 5329 -عامل مخازن   399
 جنٌه 5429 -جزار   599

 جنٌه 5329 –بائع بقالة   599
 خباز  399
 غربً –حلوانً شرقً   399

 جنٌه 5999الراتب:
 بائع أسماك   599

 خبرة ال تقل عن سنة  -الشروط العامة:

 سنة 32:  52السن:  -                  
 

 إنكرٌز

 للمشروعات السٌاحٌة والغذائٌة 
( شارع محً الدٌن أبو العز من  3فٌال ) 

 مصر الجدٌدة –ألماظة  –شارع الثورة 
 أحمد كامل -سمٌر صبري  المدٌر المسئول/

 95902435552ت/ 

 عدد

 استٌوارد 59
 مضٌف  29
 مشرف وردٌة  59

 طباخمساعد  –طباخ   39
 الشروط: سٌاحة وفنادق 

 سنة 32:  52السن:         

 جنٌه  5299:  5599الراتب: 
 ٌحدد حسب الخبرة          

 

 دلتا تكستاٌل إٌجٌبت

 الحً السادس -مدٌنة نصر  -المنطقة الحرة 
 5523905الرقم التؤمٌنً/ 

 مً جمال –المدٌر المسئول/ أحمد المرلً 

 95592202222-95523402504ت/ 

 ددع
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 عامل ماكٌنة حٌاكة   399
 سنة 29:  52السن:           

 خبرة ال تقل عن سنة –عامل تشطٌب   29
 سنة 32:  55السن:        

 الشروط: من الجنسٌن 

 جمٌع المإهالت حتى محو األمٌة -
 توفٌر وسٌلة مواصالت لمحافظات      -المزاٌا:
 المنوفٌة –الشرقٌة  –القاهرة الكبرى        

 اجتماعً  –تؤمٌن صحً  -         
 صاالت  مكٌفة  -         
 حضانة لألطفال بدون رسوم  -         

 مدرسة تدرٌب لعامل الماكٌنة -        
 الراتب: حسب المقابلة 

 

 الشركة المصرٌة للمالبس ) جٌت (
 القاهرة –الزٌتون  –شارع الشرطة  52

 22452الرقم التؤمٌنً/ 
 الٌا أحمد سعٌدالمدٌر المسئول/ د

 55200923-55202522ت/ 

 عدد

 مهندس خطوط    2
 مالبس -بكالورٌوس اقتصاد منزلً  -     

  بكالورٌوس فنون  -مهندس جودة    2

 نسٌج -تطبٌقٌة      
 بكالورٌوس تجارة -أمٌن مخزن    2
 مشرف خطوط   2

 مشرف جودة   2
 سنة 29:  55 -الشروط: مإهل متوسط 

 عامل حٌاكة  29

 عامل نسٌج  59
 عامل فرز وتشطٌب  29
 مإهل عالً –مدخل بٌانات  59

 من الجنسٌن  -الشروط:
 سنة 29:  52السن:  -          

 عامل مكواة    3

 عامل مخزن  59
 الراتب: حسب المقابلة

 

 اٌمدج ماركت

 مدٌنة نصر -شارع عباس العقاد  32
 مازن فتحً

 53452945 -95529333523ت/ 

 عدد

 جنٌه 5599 –من الجنسٌن  -كاشٌر  2
 جنٌه  5299 -خبرة سنتٌن  -بقال   3

 متوسط -الشروط: مإهل عالً 

 مإهل متوسط  -بائع ممر   59
 جنٌه 5599الراتب:       

 

 األمٌر جروب

 للمبٌعات والنقل والتوزٌع
أمام  –جسر السوٌس  –شارع توكل  52

 عمارات التوفٌقٌة

 المدٌر المسئول/ أحمد محمد فرٌد
 95555354093- 95552953432ت/

 عدد
 مإهل عالً –مندوب مبٌعات   299
 سنة 5:  9خبرة :         

 متغٌر 5429+  5529الراتب:         
 ثالثة  -ثانٌة  -سائق  درجة أولى   299

 ٌقرأ وٌكتب   -        

 سنة  29:  59السن: 
 خبرة ال تقل عن   -مندوب تحصٌل   299

 بالغ الكبٌرةسنة فً عد الم         

 فرد أمن   299
 أمٌن مخزن   299

 الشروط: مإهل متوسط 

 سنة 33:  55الشروط العامة : السن: 
 اجتماعً  –المزاٌا: تؤمٌنً طبً 

 جنٌه  22999تؤمٌن على الحٌاة بمبلغ  -  
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 متغٌر  5499ثابت +  5529الراتب: 
 

 إبرٌز مصر
سالم الدولً البجوار مستشفى  –سالم البرج 

 المعادي كورنٌش
 5420550الرقم التؤمٌنً/ 

 المدٌر المسئول/ ا. مروان عسكر

 95995544229ت/ 

 عدد
 ممثل خدمة عمالء  59
 محاسب  59

 الشروط: مإهل عالً 
 جنٌه 5999:  5599الراتب: 
 سنة 54:  55السن: 

 بوفٌه –عامل نظافة    2
 جنٌه 5999الراتب: ٌبدأ 

 الشروط العامة: من الجنسٌن 

 

 مطار القاهرة –رٌدٌان فندق لوم

النزهة   –مطار القاهرة  – 3أمام صالة  
 القاهرة

 5333222الرقم التؤمٌنً/ 
 55320399ت/ 

 عدد
 مشرف غرف   59
 مشرف مناطق عامة  59

 مضٌف   52
 الشروط: من الجنسٌن

 موظف تحضٌر وتجهٌز  55

 مضٌفة استقبال     4
 الشروط العامة : مإهل متوسط

 سنة 39:  59السن:  -                

 سنة 5:  9خبرة:  -                
 

المجموعة الهندسٌة لتجمٌع وتصنٌع 

 األجهزة الكهربائٌة ) جاك (
 5953352الرقم التؤمٌنً/ 

  52قطعة  -المنطقة الصناعٌة الثالثة 

 مدٌنة بدر
 المدٌر المسئول/ بدر شحاتة عبد هللا

 95542555555ت/ 

 عدد

 إلكترونٌات  -مٌكانٌكا  –مهندس كهرباء   2
 جنٌه 5329:  5329الراتب:      

 لغة انجلٌزٌة  –سكرتٌرة    5

 جنٌه 5299الراتب:     
 الراتب حسب الخبرة –مدٌر تسوٌق    5

 سنة 22:  29السن:      

 مندوب بٌع   59
 مندوب بٌع بالمحافظات    2
 جنٌه + عمولة 5599 الراتب: 

 الشروط: مإهل عالً مناسب 
 فنً تجمٌع أجهزة كهربائٌة   52

 مإهل متوسط صناعً  -      

 جنٌه 5999الراتب:   
 مإهل متوسط –مندوب تسلٌم   59
 ثالثة  –رخصة ثانٌة  –سائق   59

 جنٌه 5599الراتب:   
 مزاولة مهنة  –مٌكانٌكً سٌارات    5

 جنٌه 5299الراتب:      

 سنة 29:  59الشروط العامة: السن : 
 بالمصانع بمدٌنة بدر العمل  -  
 الهاٌبرات على مستوى الجمهورٌة -  

 

 بنتافارما إٌجٌبت

مساكن شٌراتون   -شارع البستان  52
 النزهة

 المدٌر المسئول/ كرٌم محمد 
 95550055332ت/ 
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 عدد
 مإهل عالً  –مندوب مبٌعات   59

 متوسط –      
 مندوب دعاٌة   59

 سنة 5:  9خبرة  –      

 سنوات 2:  5خبرة  –قة مشرف منط    3
 الشروط: مإهل عالً 

 علوم بٌطري ( –) صٌدلة             

 الراتب: حسب المقابلة
 

 arabjobs.comموقع 

 القاهرة –مدٌنة نصر 
 المدٌر المسئول/ م. علً الشعري

 خالد متولً -                        
 95930003235-95990243550ت/ 

 عدد
 اتجمٌع التخصص –طبٌب   39

 صٌدلً  29
 محامً    2
 محاسب   5

 خبرة –مإهل عالً  –موارد بشرٌة    2
 الشروط: من الجنسٌن

 سنة 32ال ٌزٌد عن  –فنً إنتاج   29

 سنة 39ال ٌزٌد عن  –توصٌل طلبات   59
 سنة 29ال ٌزٌد عن  –فرد أمن   5999

 سنة 29ال ٌزٌد عن  –سائق   29

 الشروط: مإهل متوسط
 رة والمقابلةالراتب: حسب الخب

 

 مإسسة التضامن

 للتموٌل األصغر 
 الدقً  –شارع عبد هللا الكاتب  59

 5333224الرقم التؤمٌنً/ 

 المدٌر المسئول/ ا. محمد صفوت
 34352539-34352435ت/ 

 عدد
 بكالورٌوس تجارة –محاسب    5

 بكالورٌوس تجارة  –مدخل بٌانات   5
 حاسب آلً –    

 جنٌه 5299الراتب: 

 مإهل عالً  –سقة مٌدانٌة من   5
 مإهل عالً –خدمة عمالء    2

 من الجنسٌن -     

 الراتب: حسب المقابلة
 

 شركة ألفا الدولٌة للتجارة والتسوٌق

 ) ألفا ماركت (
 المنطقة الصناعٌة الثانٌة –زهراء المعادي 

 المدٌر المسئول/ ا. عبد هللا محمد
 5255222ت/ 

 عدد
 جنٌه 5599 –بائع   59

 بائع خضراوات  59
 من الجنسٌن  -الشروط: 
 مإهل متوسط -          

 جنٌه 5599الراتب: ٌبدأ 
 جزار  55
 بقال  59

 جنٌه 5299الراتب: ٌبدأ 
 جنٌه 5599 –عامل نظافة   53
 ٌقرأ وٌكتب –عامل مخزن   59

 مإهل متوسط -عامل ممر  52
 جنٌه 5999الراتب: 

 مإهل عالً –كاشٌر   55

 جنٌه 5599الراتب: ٌبدأ 
 

 مإمن جروب

 العبور  –المنطقة الصناعٌة 

 المدٌر المسئول/ سٌد عاطف سٌد
 95522595942ت/ 
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 عدد
 مإهل عالً –مندوب مبٌعات   29

 سائق رخصة ثانٌة  29
 طباخ  39
 وٌتر  39

 كاشٌر  39
 سنة 52:  55الشروط: السن: 

 جنٌه + عمولة 5599الراتب: 

 

 إٌه إم جروب

نافورة آمون  –ولى المنطقة الصناعٌة األ
 بجوار فرٌش

 5353025الرقم التؤمٌنً/ 

 هساندر -المدٌر المسئول/ ا. رفٌق 
 95544505332-95552300000ت/ 
 95542995035-95544505335ت/

 عدد

 بكالورٌوس تجارة –محاسب   59
 جنٌه 5999:  5299الراتب:      

 مساعد أمٌن مخزن   2

 من الجنسٌن –موظف استقبال    5
 جنٌه 5999:  5299الراتب:      

 خبرة ال تقل عن سنتٌن –أمٌن مخزن    2

 مندوب ائتمان   59
 مشرف مبٌعات    2

 سنة  5خبرة ال تقل عن  -     

 جنٌه 2999:  3999الراتب:      
 جنٌه  5999:  5299 –منسق   59

 الشروط: مإهل عالً 

 مإهل عالً –مندوب مبٌعات   39
 جنٌه 3299:  5399 –متوسط  -      
 سائق رخصة مهنٌة  39

 جنٌه 3999:  5399الراتب:       
 عامل مخازن  39

 جنٌه 5299:  5399الراتب:       

 اجتماعً  –تؤمٌن صحً  -المزاٌا:
 توفٌر وسٌلة انتقال  -        

 فرص للترقً -        
 

 شركة غلٌوشً لتجارة المعدات الطبٌة

 المقطم –شارع القدس  – 3554قطعة 
 5522294الرقم التؤمٌنً/ 

 المدٌر المسئول/أ. هشام القناوي
 د. عبد اللطٌف -                  

 95552933225ت/

 عدد

 ) فنون تطبٌقٌة ( -مهندس تصمٌم    5
 سنة  39ال ٌزٌد عن  -     
 سنة 3:  9خبرة  -     

 صٌدلة ( –) علوم  -أخصائً تسجٌل    5
 سنة 52ال ٌزٌد عن  -     
 سنة 5:  9خبرة  -     

 الشروط: من الجنسٌن
 صٌدلة (      -علوم  -) طب  -مدٌر مبٌعات   5

 سنوات 2خبرة  - سنة 29ال ٌزٌد عن  -    

 عامل نظافة   5
 عامل بوفٌه   5
 فرد أمن    5

 سنة 29الشروط: السن: ال ٌزٌد عن 
شهور حوافز  3 –تؤمٌن صحً  -المزاٌا: 

 سنوٌة

 ئف خارج الشركةللوظا –بدل انتقال  -
 الراتب: حسب المقابلة

  

 شركة المهن الطبٌة لألدوٌة 

 لتصنٌع وتوزٌع األدوٌة
مدٌنة  –شارع د. محمد حسن الجمل 33

 نصر

 المدٌر المسئول/ د. محمد جالل
 95955252239ت/ 
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 عدد
 بكالورٌوس صٌدلة –مندوب دعاٌة   59

 بكالورٌوس علوم –كٌمٌائً   59
 هندسة بكالورٌوس –مهندس   59

 مٌكانٌكا ( –) باور                 

 الشروط: من الجنسٌن
 الراتب: حسب المقابلة

 

 مدرسة واحة المعادي لغات
 زهراء المعادي

 5532229الرقم التؤمٌنً/ 
 المدٌر المسئول/ أ. عبد الغنً

 52535392-95554223355ت/

 عدد

 مإهل عالً -مشرفة سٌارة   52
 جنٌه 5299:  5599الراتب:       
 مإهل عالً    –موظف امن وحراسة   39

 من الجنسٌن –فوق المتوسط        
 جنٌه 5299:  5299الراتب:       

 سنة 29:  59السن:  –الشروط: 

 مإهل متوسط  -عامل خدمات   39 
 من الجنسٌن  -      
 سنة 29:  59السن:  -      

 جنٌه 5299:  5599الراتب:        
 ثانٌة   -ى سائق درجة أول  39

 ٌقرأ وٌكتب   -      

 جنٌه 5299:  5299الراتب:      
 

 شركة البوار

أمام قسم  –شارع المصانع  5 –البساتٌن 

 شرطة البساتٌن
 المدٌر المسئول/ محمد حبٌش

 54952535-95555205252ت/ 

 عدد
 مضٌف   399

 وٌتر  599
 شٌف 599

 كاشٌر  599
 متوسط –الشروط: مإهل عالً 

 سنة 52:  52السن: -           

 جنٌه 5999:  5299الراتب: 
 

 الشركة األولى للخدمات الغذائٌة

 برجر كٌنج
 النزهة  –شارع الحجاز  533

 مصر الجدٌدة 
 المدٌر المسئول/ سماح حسن

 95955500399ت/

 55292252-95292250ت/

 عدد
 سنة 54:  52السن:  –عضو فرٌق   599

 من الجنسٌن -        

 المقابلة الراتب: حسب
 

 فالكون جروب

 شارع التسعٌن –التجمع الخامس 

 المدٌر المسئول/ مصطفى فرٌد
 95952355550-95930304304ت/ 

 عدد
 ال ٌقل المإهل عن إعدادٌة -فرد أمن   299

 من الجنسٌن  –سنة  59السن:         

 جنٌه 5299الراتب: 
 اجتماعً –المزاٌا: تؤمٌنً صحً 

 

 إس إم إس لخدمات األمن

 الزمالك –شارع البرازٌل  53
 5493452الرقم التؤمٌنً/ 

 المدٌر المسئول/ أ. ماهر

 95523445002-95553224335ت/
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 عدد
 متوسط –مإهل عالً  –فرد أمن   29

 سنة  29ال ٌزٌد عن  -      
 سم 549ال ٌقل الطول عن  -      

 جنٌه 5399الراتب: 

 اجتماعً  -المزاٌا: تؤمٌنً صحً 
 ؤمٌن صحً خاص ت -         
 تؤمٌن على الحٌاة  -         

 توفٌر وسٌلة مواصالت  -         
 توفٌر سكن   -         

 

 ISCالشركة الدولٌة للخدمات 
الحً الثامن   –شارع مصطفى النحاس  34

 مدٌنة نصر
 المدٌر المسئول/ أحمد عبد الخالق

 95992322545-9555903324ت/

95520359929 

 عدد
 مإهل عالً  -اقع مدٌر مو   5

 سنة 22:  52السن:  -     

 الراتب: حسب المقابلة     
 متوسط -مإهل عالً  -فرد أمن   29

 سنة 22:  59السن:  -      

 جنٌه 5299الراتب:       
 من الجنسٌن –عامل خدمات  599
 سنة 22:  52السن:  -       

 جنٌه  5399الراتب:        
 

 باٌونٌر لخدمات األمن

 نزٌه خلٌفة مصر الجدٌدة 22

 أمام حدٌقة المٌرٌالند 
 5252202الرقم التؤمٌنً / 

 95522222505-95559554039ت/

55202002 
 المدٌر المسئول / تامر هارون

 عدد
 متوسط  -مإهل عالً  -من أمراقب   299

 مواقع العمل:
 ٌجٌد القراءة والكتابة  - :أبو رواش 

  سنة 29:59السن :  -               

 جنٌه 5299 -ساعة  55العمل  -         
الدقً   – ةالعجوز –إمبابة  –فٌصل –الهرم 

 : وسط البلد

 بنوك  -العمل بمراكز خدمة اتصاالت  -
 شركات  -

 جنٌه 5599 الراتب:

      أٌام  2ٌوم عمل و 52:الساحل الشمالً
 ٌهجن 5399 –جازة أ                      

 ل تجاريالعمل داخل مو الجٌزة :

 مإهل متوسط  -الشروط: 
 سم  529الطول ال ٌقل عن  -           
 سنة  32:52السن :  -           

 ساعات  2عدد ساعات العمل  -           
 حافز  599جنٌه +  5599الراتب:  

توفٌر الزى  -المزاٌا: تؤمٌن اجتماعً 
 ٌوم راحة مدفوعة األجر -الخاص بالشركة 

 

 ألمن والحراسةسمارت اٌجٌبت ل

 كوبري القبة خلف قصر القبة 
 عمارات السعودٌة برج الهنا

 الدور الخامس
 95553335434ت/ 

 المدٌر المسئول / اسماء الشاذلً

 عدد

 مإهل عالً –من أمشرف   59
 جنٌه 5999:5299الراتب:      

 مإهل متوسط  –فرد امن   529

 جنٌه  5399:5229 الراتب:        
 ةسن 22:55السن: 

 المزاٌا : توفٌر سكن للمغتربٌن 
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 توفٌر وسٌلة مواصالت داخلٌة  -  
 مدٌنة نصر  -التجمع الخامس  

 وسط البلد  -مصر الجدٌدة 
 مطاعم  -العمل فً: شركات 

 

 الشركة الدولٌة
 (IMIللتنمٌة اإلدارٌة والبشرٌة ) 

 أ برج سراي المعادي32
 بجوار مستشفً السالم  

 5392595الرقم التؤمٌنً / 

 95902999520-95995555532ت/
 المدٌر المسئول / محمد علً محمد

 عدد
 مإهل عالً –خدمة عمالء  529

 جنٌه 5599:5299الراتب:         
 مإهل متوسط  –عامل إنتاج  599
 جنٌه  5599 الراتب:       

 سنة 39:52السن : الشروط العامة: 
 بالنسبة للعمالء: تؤمٌن علً الحٌاة المزاٌا

    عامل اإلنتاج: توفٌر سكن للمغتربٌن         

 وجبة ٌومٌة  –زي موحد  -                
 تؤمٌن صحً واجتماعً  -المزاٌا العامة:
 توفٌر وسٌلة مواصالت  -                

 جورٌكا مصر للسٌارات 

 صناعة سٌاراتل) قسطور مصر ( 
 العاشر من رمضان 

 المنطقة الصناعٌة الثالثة  

 مصنع مصر الحجاز بجوار
 5533324الرقم التؤمٌنً/ 

 952259935-952259933ت/

 المدٌر المسئول / ماجد سعٌد فهٌم

 عدد

 مإهل متوسط  –فنً  599
 سنة 29:52السن:        

 جنٌه 5599الراتب : 

 تؤمٌن اجتماعً وصحً  -المزاٌا:
 توفٌر وسٌلة مواصالت إلً القاهرة  -         

 الدائري -الشرقٌة  –العاشر              
 

 كٌكر للصناعات الغذائٌة

 دمٌاط الجدٌدة –المنطقة الصناعٌة األولى 
 5943535الرقم التؤمٌنً/ 

 المدٌر المسئول/ شادي عبد الوهاب
 95932295202ت/

 عدد
 بكالورٌوس هندسة   -مهندس مٌكانٌكا    5

 مٌكانٌكا -     
  مإهل متوسط  –فنً كهرباء باور   5
 كهرباء –ناعً ص    

 سنوات 2الشروط: خبرة 
  متوسط  -مإهل عالً  -مندوب مبٌعات    5

 سنوات فً الصناعات الغذائٌة   3خبرة  -    

 عامل إنتاج  52
 عامل مخازن    3

 الشروط: مإهل متوسط

 من الجنسٌن -عامل خدمات    5
 سنة 32الشروط العامة: السن ال ٌزٌد عن 

 الراتب: حسب المقابلة

 

 مصنع بورسلٌن

 لألدوات الصحٌة 
 دمٌاط الجدٌدة  -المنطقة الصناعٌة 

 5993352الرقم التؤمٌنً/ 
 المدٌر المسئول/ إٌهاب محمد محمد 

 95553244435ت/

 عدد
 مهندس إنتاج    5

 بكالورٌوس علوم -مهندس جودة    5
 الشروط: بكالورٌوس هندسة

 جنٌه 5299الراتب: 
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 كٌمٌاء     –لوم بكالورٌوس ع –كٌمٌائً    5
 جنٌه 5299الراتب:      

 سنة 39:  52الشروط: السن: 
 مإهل متوسط  –عامل  59
 ال ٌشترط مإهل  –عامل   59

 جنٌه 5599:  5999الراتب: 
 سنة 39:  59الشروط : السن : 

 

 مصنع بٌلٌزا لألدوات الصحٌة 
 دمٌاط الجدٌدة –المنطقة الصناعٌة األولى 

 ب محمد المدٌر المسئول/ إٌها
 95553244435ت/ 

 عدد
 مهندس إنتاج    3

 بكالورٌوس علوم –مهندس جودة    5
 الشروط: بكالورٌوس هندسة

 جنٌه 5299الراتب: 

 كٌمٌاء     –بكالورٌوس علوم  –كٌمٌائً    3
 جنٌه 5299الراتب:      

 سنة 39:  52الشروط: السن: 

 مإهل متوسط  –عامل   39
  ال ٌشترط مإهل –عامل   59

 جنٌه 5599:  5999الراتب: 

 سنة 39:  59الشروط : السن : 
 

 شركة شومان للبالستٌك

 دمٌاط –المنطقة الصناعٌة 

 5539322الرقم التؤمٌنً/ 
 المدٌر المسئول/ م. بالل محمد شوقً

 95955242952ت/

 عدد
 مهندس إنتاج   2

 مهندس إنتاج    2
 الشروط: بكالورٌوس هندسة 

 إنتاج ( –كهرباء )                   

 مإهل متوسط –عامل تشغٌل   52
 من الجنسٌن –      

 سنة 52الشروط: السن : 
 

 شركة سسكو ترانس للوجستٌات

 لتصنٌع المقطوراتو
 دمٌاط الجدٌدة  –المنطقة الصناعٌة األولى 

 5903995الرقم التؤمٌنً/ 
 المدٌر المسئول/ محمد خلٌل

 95999325023ت/

 عدد

 فنً برادة  52
 كربون –فنً لحام   52

 سنوات 3الشروط: خبرة 

 مساعد براد  52
 موظف أمن    5

 الشروط: مإهل متوسط

 ترٌلال -سائق درجة أولى   599
 الراتب: حسب المقابلة

 

 دٌفو إٌجٌبت

 لصناعة فالتر السٌارات
  2قطعة  -امتداد المنطقة الصناعٌة 

 دمٌاط - 59بلوك 

 المدٌر المسئول/ عادل محمد 

 عدد

 من أبناء دمٌاط    -مإهل متوسط  -عامل    2
 سنة  39السن: ال ٌزٌد عن  -     

 جنٌه 5599الراتب: 

 

 شركة ستارة

 لمنتجات األلومنٌوم  
 مدٌنة العبور –المنطقة الصناعٌة األولى 

 المدٌر المسئول/ ا. نائب الفالبٌنً



                   Emigration &Ministry Of Manpower           والهجرة ةوزارة القوى العامل   

 "  1026 "   وخمسون تسعةوالعدد  " ثالثمــــــــائة      ** النشرة القومية للتشغيل  **         
  

 

  - WWW.MANPOWER.GOV.EG                                                              اإلدارة العامة للتشغيل بالداخلاإلدارة العامة للتشغيل بالداخل    

 عدد
 موظف خدمة عمالء   5

 جنٌه 3999:  5999الراتب: 
 بٌعات مناطق العمل مسئول م   3

 دمٌاط ( –اإلسكندرٌة  –) القاهرة      

 مسئول تسوٌق   5
 مسئول مشترٌات   5
 مشرف مخازن    5

 مشرف شئون إدارٌة وموارد بشرٌة   5
 جنٌه 3299:  5999الراتب: 

 معاون مدٌر إنتاج    5

 جنٌه 2299:  3999الراتب:      
 جنٌه 5299:  5999 –أمٌن مخزن    5
 جنٌه 5999:  5429 -نً جودة ف   5

 عامل إنتاج   2
 عامل مخازن   2

 جنٌه 5429:  5599الراتب: 

 جنٌه 5599:  5999 -عامل نظافة    5
 جنٌه 5299:  5599 -عامل بوفٌه    5
 جنٌه 5999:  5299 -سائق    5

 المزاٌا: رواتب مجزٌة حسب سنوات الخبرة

 صحً –تؤمٌن اجتماعً  -        
 بدالت للطعام واالنتقاالت -        

 

 شركة كاسٌل للخدمات األمنٌة

 العمرانٌة –شارع عبد المجٌد بدوي  2
 5235232الرقم التؤمٌنً/ 

 المدٌر المسئول/ محمد ثروت علً

 95955924993-95520955300ت/

 عدد
 مإهل عالً خبرة -فرد أمن   2

 العمل فً التجمع الخامس  -    

 ساعة 52العمل بنظام  وردٌة  -    
 ساعة راحة  52ٌقابلها        

 سنة 34:  55السن:  -    

 إعدادٌة  –مإهل متوسط  –فرد أمن   52
 سنة 29:  50السن:      

 جنٌه 5559مناطق العمل: الغردقة : 
 جنٌه 5399القلٌوبٌة:                 

 مواصالت -توفٌر سكن ووجبات  -المزاٌا: 

 ل بالغردقةبالنسبة للعم                 
 اجتماعً –تؤمٌن طبً  -         

 

 تاي شوب
 شارع هدى شعراوي 

  0شارع  - متفرع من شارع كرٌم بنونة
 المقطم

 المدٌر المسئول/ حازم خالد محمود 

 95959532930ت/ 

 عدد
 sales indoor –بائع  59
 متوسط –فوق المتوسط  –مإهل عالً      

 سنة 39:  52السن:      
 من التجنٌدالموقف  -  
 مساءًا (       55عصرًا :  3ساعات )  2عمل -  

 + ساعة راحة                            
  % عمولة  5.2جنٌه +  5299الراتب: 

 على المبٌعات                                  

      مدٌنة نصر   -المهندسٌن  -) الدقً   الفروع
 الخامس ( التجمع -أكتوبر 3 -المعادي  -    

 اجتماعً –المزاٌا: تؤمٌن صحً 

 

 إمبً انترناشٌونال للصناعة

 اإلسماعٌلٌة –المنطقة الحرة العامة 
 5429223الرقم التؤمٌنً/ 

 3225052/932ت/ 

 عدد

 جنٌه 5599 –خٌاط   299
 عامل جودة  599

 عامل مكواة  29
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 عامل تعبئة 529
 عامل مساعد  529

 عامل إنتاج  529
 الجنسٌنمن  -الشروط: 
 سنة 29:  52السن:  -           

 الراتب: حسب المقابلة والخبرة
 

 فٌلوسٌتً أبارلز

 اإلسماعٌلٌة –المنطقة الصناعٌة الحرة 
 3225093/932-95552599399ت/

 المدٌر المسئول/ كٌرلس سمٌر 

 عدد
 جنٌه 5299:  5999 -خٌاط   399

 سنوات 2:  5خبرة:  -        

 عامل مساعد  29
 جنٌه 5599:  099 الراتب:      
 عامل نظافة   59

 جنٌه 5999:  299 الراتب:      
 من الجنسٌن -الشروط:
 سنة 29:  52السن:  -          

 
 

 مدٌرٌة القوى العاملة والهجرة
 بالدقهلٌة

 الدقهلٌة -الدور الرابع  –مبنى المحافظة 

 5353492/929ت/ 

 

فرص عمل عادٌة بالمنشآت الواقعة فً 
رة عمل مدٌرٌة القوى العاملة والهجرة دائ

 بمحافظة الدقهلٌة

 عدد

 المطرٌة -عامل لمصنع الطٌب للعصائر  3
 المطرٌة -عامل لمصنع عادل الحسٌنً   2
 

 للحصول على البٌانات التفصٌلٌة 

 وعناوٌن هذه المنشآت 
 ٌرجع فً ذلك لمدٌرٌة القوى العاملة  

 و الهجرة بمحافظة الدقهلٌة

 

 مٌت غمر –عاملة  منطقة قوى
 شارع احمد عرابً -مٌت غمر 

 929/ 3033335 /ت

 

 مٌت غمر -مكتب تشغٌل 
 مٌت غمر شارع احمد عرابً

 3033335 /ت

 

 محل لصناعة الحلوى 

 كورنٌش النٌل  –مٌت غمر 

 الدقهلٌة  -ارض الجزٌرة  
 5009324الرقم التؤمٌنً / 

 9293059295ت/ 

 المهديالمدٌر المسئول / احمد كمال محمد 

 عدد

 مإهل متوسط  -مساعد شٌف   5
 ٌقرأ وٌكتب   -    

 سنة 59السن : ال ٌقل عن 

 جنٌه  5999الراتب : 
 

 المنزلة -منطقة قوى عاملة 

 شارع سامً شلباٌه -المنزلة 

 929/  4499502/ ت

 

 المطرٌة - مكتب تشغٌل

 شارع الجسر الواقً -المطرٌة 
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 مصنع الرشاد 

  لصناعة وتعبئة الشاي 
 الدقهلٌة -المنطقة الصناعٌة بالعصافرة 

 5252393الرقم التؤمٌنً / 

 عدد

  –مإهل متوسط  -عاملة   59
 ٌقرأ وٌكتب       

 ٌقرأ وٌكتب –عامل خدمات   5

 سنة 52السن : الٌقل عن 
 الراتب : حسب المقابلة

 

 

 مدٌرٌة القوى العاملة والهجرة
 بالشرقٌة

 ٌةبجوار بنك اإلسكندر –برج البرٌد 
 الزقازٌق –الدور الثالث العلوي 

 5320052/922 – 5320052ت / 

  

 بلبٌس -منطقة قوى عاملة 
 شارع سعدون البطرٌق

 922/  5229523ت / 

 

 بلبٌس -مكتب تشغٌل 

 حى سعدون

 5229325ت/  

 

 األندلس لصناعة العبوات 

 الكرتونٌة وطباعتها
 بلبٌس -طرٌق مطار انشاص 

 95004220الرقم التؤمٌنً / 

 9555453345ت/ 
 المدٌر المسئول / عماد الدٌن احمد

 عدد
 مإهل متوسط –عامل إنتاج  59

 عامل نظافة    5
 الراتب: حسب الكفاءة

 

 العاشر من رمضان -مكتب تشغٌل 
 العاشر -مجمع المصالح الحكومٌة 

 952332032ت / 

 

 كٌمٌكال بارتنرز 

 لصناعة المواد الكٌماوٌة
 A3ة المنطقة الصناعٌة الثالث

 بالعاشر من رمضان 

 5300320الرقم التؤمٌنً / 
 95995550329ت/ 

 المدٌر المسئول / ابراهٌم 

 عدد

 عامل إنتاج   59
 مإهل متوسط  –عامل مخازن    2

 سنة 39السن : 

 جنٌه 5299الراتب : 
 توفٌر وجبه –المزاٌا : توفٌر سكن بالعاشر 

 

 شركة لومكس للمالبس الجاهزة

  A5الثالثة  المنطقة الصناعٌة
 شارع الشهٌد احمد بدوي 

 العاشر من رمضان 

 292903الرقم التؤمٌنً / 
 952259524ت/ 

 المدٌر المسئول / صالح فإاد 

 عدد
 سنوات 2خبرة  -مصمم باترون   5

 سنة 5خبرة  -فنً باترون   5
 الشروط: بكالورٌوس فنون تطبٌقٌة



                   Emigration &Ministry Of Manpower           والهجرة ةوزارة القوى العامل   

 "  1026 "   وخمسون تسعةوالعدد  " ثالثمــــــــائة      ** النشرة القومية للتشغيل  **         
  

 

  - WWW.MANPOWER.GOV.EG                                                              اإلدارة العامة للتشغيل بالداخلاإلدارة العامة للتشغيل بالداخل    

 بكالورٌوس تجارة -أمٌن مخازن   5
 سنجر عامل حٌاكة   5

 سنوات   2خبرة  -الشروط: 
 خبرة -اوفر  -عاملة حٌاكة   5

 الراتب: حسب الخبرة

 توفٌر وسٌلة مواصالت   -: المزاٌا
 بلبٌس والعاشر                     

 

 شركة بست تشٌز
 صناعات غذائٌةلل

 A2العاشر من رمضان 
 1096356الرقم التؤمٌنً / 

 952255549ت/ 

 المدٌر المسئول/ هانً 

 عدد
 عامل إنتاج    2

 مإهل متوسط  -     

 سنة 55السن:      
 الراتب : حسب المقابلة

 

 هشركة مصر كافٌ

 تصنٌع مشتقات القهوة ل
 والمشروبات سرٌعة الذوبان

 A1العاشر من رمضان 

 342239الرقم التؤمٌنً / 
 952259923ت/ 

 انطون سٌدهم  إٌهابالمدٌر المسئول / 

 عدد
 عامل نظافة   55

 سنة 59:52السن:       
 أبو حماد  - بلبٌس –من أبناء : العاشر 

 القاهرة  –الزقازٌق  -             

 جنٌه 5999الراتب: 
 
 

 السعودٌة المصرٌة لألمالح والمعادن

 A6المنطقة الصناعٌة  -العاشر من رمضان 
 593/594قطعة  –

 5930220الرقم التؤمٌنً / 

 952253233ت/ 
 عاطف احمد عبد الخالقالمدٌر المسئول / 

 عدد
 بكالورٌوس علوم  كٌمٌاء –كٌمٌائً   5

  لمتوسط امإهل فوق  –فنً معمل وجودة   5
 كٌمٌاء -     

 خبرة - فنً صٌانة كهرباء مٌكانٌكا   5

 عامل تعبئة   52
 الشروط: مإهل متوسط 

 سنة 53: ال ٌقل عن السن

 الراتب: حسب المقابلة 
 
 

 الهجرةمدٌرٌة القوى العاملة و
 بمرسى مطروح
 شارع زاهر جالل

 2035245/923ت/ 

 

 العلمٌن - مكتب تشغٌل
 5شقة رقم  - 2عمارة رقم  -العلمٌن 

 2599542/923ت/ 

 

 شركة التعمٌر للتنمٌة واإلدارة السٌاحٌة

 مركز مارٌنا العلمٌن السٌاحً
 طرٌق إسكندرٌة مطروح 02الكٌلو 

 -2939393/923-5-5ت/
5-2939293/923 

 2939295/923ف/

 المدٌر المسئول/ أ. محمد صالح عبد العزٌز
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 عدد
 مندوب شئون فندقٌة    4

 فنً كهرباء    2
 فنً سباكة     2
 فنً نجارة    3

 عامل قص نجٌل  52
 عامل رش  59

 عامل زراعة  532

 جناٌنً  29
 عامل شبكات    2

 عاما نظافة  39

 عامل خدمات معاونة  52
 العمل بنظام الٌومٌة

 جنٌه  54.2بفئة أجر ٌومً:          

 

 فندق العلمٌن

 طرٌق مطروح  550الكٌلو 
 سٌدي عبد الرحمن 

 2329529/923ت/ 

 2329325/923ف/
 المدٌر المسئول/ محمد محمود الكومً

 عدد
 مضٌف   2

 جنٌه 5399الراتب: 
 طباخ أول  52
 مضٌف  52

 عامل شاطئ   59
 مشرف غرف  59
 عامل غسٌل آلة بخارٌة 59

 عامل نظافة   22
 فنً بٌاضات  59

 جنٌه 5599الراتب: 

 الشروط العامة :
 نظام العمل موسمً خال فترة الصٌف       

 

 شركة سٌوة

 للتصنٌع والتنمٌة 
 سٌوة

 عدد
 مهندس مٌكانٌكا    3

 مهندس كهرباء   5
 الشروط: بكالورٌوس هندسة 

 جنٌه 2299الراتب: 

 مإهل متوسط –عامل إنتاج   29
 ٌقرأ وٌكتب –نظافة عامل    2

 جنٌه 5529الراتب: 

 سنة 22الشروط العامة: السن: ال ٌزٌد عن 
 

 شركة الوادي 

 لتنمٌة الصناعات الغذائٌة مصنع أمان سٌوة

 مرسى مطروح –سٌوة 
 2395252/923ت/

 عدد
 بكالورٌوس هندسة –مهندس مٌكانٌكا    5

 كهرباء    5
 الشروط: :بكالورٌوس هندسة

 هجنٌ 3999الراتب: 
 مإهل متوسط صناعً –فنً إنتاج   22

 جنٌه 5529الراتب: 
 عامل تحمٌل  52

 عامل نظافة   4

 جنٌه 5599الراتب: 
 

 شركة الحٌاة للتصنٌع والتنمٌة

 مرسى مطروح  –سٌوة 

 0559525/923ت/ 

 عدد
 فنً إنتاج  22
 عامل تحمٌل  52
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 عامل نظافة   2
 سنة 22الشروط: السن: ال ٌزٌد عن 

 جنٌه 5529الراتب: 
 

 إكسبرٌس 

 للزراعة الحدٌثة
 مرسى مطروح –سٌوة 

05599335/923 

 عدد
 بكالورٌوس زراعة –مهندس زراعً    5
 جنٌه 5299الراتب:      

 مإهل متوسط –عامل زراعً  39
 عامل تغلٌل زٌتون   59

 جنٌه 5529الراتب:       

 ٌقرأ وٌكتب –عامل نظافة    2
 جنٌه 5999الراتب:      

 

 الضبعة - شغٌلمكتب ت
 53عمارة رقم  -الضبعة شارع العمرانٌة 

 2شقة رقم  -مدخل ب 

 2345322/923ت/ 

 

 فندق رٌكسوس العلمٌن

طرٌق  529الكٌلو  –الساحل الشمالً 

 إسكندرٌة مطروح 
 المدٌر المسئول/ حسٌن عبد الراضً

 2509939/923 -95559335533ت/

 2509932/923ف/
www.rixos.com 

 عدد
 مضٌف  59
 عامل نظافة عامة  59

 مساعد مضٌف  59
 موظف استقبال  5

 رئٌس صف مطاعم   4
 الشروط: مإهل متوسط 

 إجادة اللغة اإلنجلٌزٌة واإلٌطالٌة -       
 خبرة -       

 عامل تجهٌز وتحضٌر   2

 فنً سباكة    5
 فنً كهرباء   5
 عامل لوكر   5

 افٌترٌاعامل ك   3
 فنً حمام سباحة   5

 إجادة اللغة اإلنجلٌزٌة  -الشروط: 

 خبرة - مإهل متوسط -           
 الراتب: حسب المقابلة

 

 قرٌة جرٌن بٌتش السٌاحٌة
 طرق اسكندرٌة مطروح الساحلً 20الكٌلو 

 الساحل الشمالً الغربً
 5524255الرقم التؤمٌنً/ 

 المدٌر المسئول/ م. خمٌس سالم السٌد

 2593359/923-32593339ت/

 عدد
 جنٌه 5999-مإهل متوسط  -فرد أمن   59
 عامل نظافة  59

 عامل زراعة    2
 الراتب: حسب المقابلة

 سنة  59السن :  -الشروط:

   -المنوفٌة  -من أبناء)البحٌرة  -          
 كفر الشٌخ ( –الغربٌة                         

 ٌةتوفٌر سكن بالقر -          

 

 مرسٌلٌا سٌرفٌس للتجارة والخدمات 

 ) سٌفتً سٌرفٌس أند كٌر (
 مرسى مطروح

 المدٌر المسئول/ أ. فضل
 95550534045ت/ 

http://www.rixos.com/
http://www.rixos.com/


                   Emigration &Ministry Of Manpower           والهجرة ةوزارة القوى العامل   

 "  1026 "   وخمسون تسعةوالعدد  " ثالثمــــــــائة      ** النشرة القومية للتشغيل  **         
  

 

  - WWW.MANPOWER.GOV.EG                                                              اإلدارة العامة للتشغيل بالداخلاإلدارة العامة للتشغيل بالداخل    

 عدد
 مإهل عالً   -مشرف امن    2

 جنٌه 5299الراتب:      
 مإهل متوسط –مشرف نظافة    5

 جنٌه 5399الراتب:      

 سنة 29:  39السن:  -الشروط:
 برةخ -          

 مإهل متوسط  -فرد أمن   59

 جنٌه 5399الراتب:       
 ٌقل المإهل عن متوسط -فرد نظافة   52

 جنٌه 5999الراتب:       

 سنة 29:  59الشروط: السن: 
 

 أندلسٌة لالستشارات العقارٌة

 مرسى مطروح
 المدٌر المسئول/ ا. عبد الناصر النبوي

 95522004203ت/ 

 عدد
 متوسطمإهل  -فرد أمن   599
 عامل نظافة  599

 سائق    59
 عامل زراعة    29

 ال ٌشترط مإهل

 سباك   59
 كهربائً  59

 خبرة  -الشروط: 

 سنة 22:  52الشروط العامة: 
 

 فندق شاطئ عاٌدة 

 الساحل الشمالً 44الكٌلو 

 مرسى مطروح
 المدٌر المسئول/ أ. أحمد منصور

 32595252/923-32595295ت/

 عدد
 مإهل عالً  –ل موظف استقبا   2

 خبرة سنة  -سنة  52السن:  -      
 إجادة اللغة اإلنجلٌزٌة -      

 مساعد سفرجً  59
 سفرجً    2

 خبرة سنة  -الشروط: 

 اإللمام باللغة اإلنجلٌزٌة -           
 طباخ سخن   3
 طباخ بارد   3

 سنوات 3الشروط: خبرة 
 مساعد طباخ    3

 مشرف غرف  59

 نةالشروط: خبرة س
 موظف أمن    3

 مإهل متوسط  -الشروط:

 سنة 39:  59السن:  -          
 ال ٌشترط مإهل -عامل استٌوارد   59

 الراتب: حسب المقابلة 

 

 شركة فورسٌز لألمن والحراسة 

 العروبة  –شارع صالح سالم  59
 القاهرة –مصر الجدٌدة 

 المدٌر المسئول/ أ. هشام منظور

 52522953-5255959ت/
55099542/95 

 55099543/95ف/

 عدد

متوسط  -مإهل عالً  –فرد أمن   599
 للعمل بموقع الشركة بسٌدي عبد الرحمن 

 مطروح -        

 الراتب: حسب المقابلة
 

 مطروح - مكتب تشغٌل

 مطروح -شارع زاهر جالل 

 2035520/923ت/ 
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 شركة بوسٌت للفنادق

 مرسى مطروح –شارع الشاطئ 
 455955الرقم التؤمٌنً/ 

 المدٌر المسئول/ عماد محمد عبد التواب

 95992535594ت/ 

 عدد
 مإهل عالً -موظف استقبال    5

 من الجنسٌن  -طالب جامعً  -     

 إجادة لغة أو أكثر -     
 مإهل متوسط -طالب جامعً  -سرفٌس    2
 سنوات 2خبرة  –سباك    5

 خبرة سنتٌن –مساعد طباخ    5
 جنٌه 5329الراتب: 

 جنٌه 5399 -خبرة سنة  -فرد أمن    2

 استٌوارت   2
 الراتب حسب الخبرة -طباخ    5
 عامل بحر    5

 الشروط: مإهل متوسط
 عاملة مغسلة    5
 من الجنسٌن -عامل ) نظافة غرف (    2

 طالب -مإهل متوسط  -     
 جنٌه  5599الراتب: 

 ٌشترط اإلقامة بمطروح  -الشروط العامة:

 سنة 32:  59السن:  -                  
 

 فندق بل فٌو 

 مرسى مطروح  - الشاطئشارع 

 5435233الرقم التؤمٌنً/ 
 المدٌر المسئول/ عماد محمد عبد التواب

 95992535594ت/ 

 عدد
 جنٌه  5399 –خبرة سنة  –فرد أمن    3

 طالب –مإهل عالً  –موظف استقبال    3
 من الجنسٌن -     

 سنوات  2برة خ -مساعد فنً صٌانة    5

 داستٌوار   3
 لجنسٌن من -طالب  -عامل نظافة غرف   2

 مساعد طباخ خبرة سنتٌن    5
 جنٌه 5329الراتب:      

 عامل بحر    5

 طباخ     5
 الشروط: مإهل موسط

 متوسط  مإهل  -سرفٌس طالب جامعً    2

 من الجنسٌن -      
 جنٌه 5599الراتب: 

 ة بمطروحالشروط العامة: ٌشترط اإلقام

 

 قرٌة سانتا مونٌكا

 الجراولة  -مطروح 
 5222252الرقم التؤمٌنً/ 

 المدٌر المسئول/ رامً مكرم حكٌم

 95552929422ت/

 عدد
 بكالورٌوس تجاري -كاشٌر    3
   بكالورٌوس تربٌة  -منقذ حمامات    2

 إجادة السباحة -ٌاضٌة ر      
 من الجنسٌن   -هاوس مان  59
 وٌتر  59

 الغس    5
 فرد أمن    2

 متوسط   -مإهل عالً  -الشروط: 

 خبرة فً المجال -           
 عامل نظافة    2
 سباك   5

 كهربائً   5
 نجار  5
 نقاش   5

 خبرة -الشروط: ٌقرأ وٌكتب 
 الراتب: حسب المقابلة
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 مدٌرٌة القوى العاملة والهجرة
 ببنً سوٌف

 جوار نادي المعلمٌن –شارع احمد عرابً 

 5355352/925ت/ 

 

 شرق النٌل - مكتب تشغٌل

 مدٌنة بنً سوٌف الجدٌدة

 5523233ت/

 

 مجموعة شركات عبد الحكٌم هاشم
 إلنتاج العبوات البالستٌكٌة وأطباق الفوم

 5325320الرقم التؤمٌنً/ 
 وفرع ببنً سوٌف  -العاشر من رمضان 

 المدٌر المسئول/ ا. شعبان محمد علً

 95522292059-5553293500ت/

 ددع
 سنة 32ال ٌزٌد السن عن  –عامل   29
 العمل بفرع الشركة بالعاشر من رمضان    

 جنٌه 5599الراتب: 
 

 إهناسٌا -مكتب تشغٌل 

 إهناسٌا -شارع المساكن االقتصادٌة 
 الدور الخامس

 2459222ت/ 

 

 معمل الفجر

 بنً سوٌف -إهناسٌا 
 المدٌر المسئول/ د. عال شعبان

 2459222ت/ 

 عدد
 من الجنسٌن  -ٌائً كٌم  5 

 دراسات كٌمٌاء حٌوي -ماجٌستٌر  -     

 جنٌه  5599الراتب: 
 

فرص عمل عادٌة بالمنشآت الواقعة فً  
دائرة عمل مدٌرٌة القوى العاملة والهجرة 

 ببنً سوٌف

 عدد

 سحلجً -خراط  -فران  -عجان   2
 هناسٌاإ –لمخبز بلدي  -من الجنسٌن  -    

 سحلجً  -خراط  -فران  -عجان   2

 لمخبز نصف آلً -من الجنسٌن  -    
 هناسٌاإ – 5294222نً/ الرقم التؤمٌ    
 من     -سحلجً  -خراط  -فران  -عجان   2

 أهناسٌا –لمخبز نصف آلً  -الجنسٌن     
 

 للحصول على البٌانات التفصٌلٌة

 وعناوٌن هذه المنشآت
 ٌرجع فً ذلك لمدٌرٌة القوى العاملة

 ة بنً سوٌفوالهجرة بمحافظ

 

 
 
 

           

 
 
 

 


